
KRISTALLRoll
TERASZOK.HU
Élet a teraszon



A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítőrendszerrel ellátott 
függőleges napellenző, szélvédő oldalfal.
Egyedülálló tulajdonsága, hogy a hőmérsékletingadozás miatt kialakult természetes 
zsugorodáshoz/táguláshoz alkalmazkodni tud. A dilettációt �exibilisen képes kezelni, ugyanis az 
oldalsó sínpálya együtt mozog a PVC-vel. 

Ez az ideális megoldás, hogy verandáját, teraszát hermetikusan lezárja.
Az átlátszó PVC-nek köszönhetően egy világos, kellemes helyiség jön létre.

A szerkezet hermetikus zárása következtében előfordulhat, hogy hőmérsékletingadozás és 
párásodás esetén, mozgatás közben megakad. Ilyenkor manuálisan rá kell segíteni, meg kell 
igazítani.

  

KRISTALLRoll

SZERKEZET - ALAPSZÍNEK:

PONYVA - ANYAGOK:

• RAL 8017 matt barna  
• RAL 9010 matt fehér  
• RAL 1013 matt elefántcsont         
• RAL 7040 matt szürke
• acél szürke   

 
 

   

• Cristalplus (Víztiszta átlátszó)
http://www.giovanardi.it/img/pdf/cristalplus-500-1s.pdf

 • Vinitex 9x9 - 2102 (Víztiszta, belső szövetű áttetsző) 
http://www.giovanardi.de/assets/webmaster/produkt-pdfs/Vinitex_2102-Vinitex_9x9_PVC_
Folie_Seitenwaende_Balkons_Veranda_Stallrollos_Windschutz_Zelte.pdf

• PVC black-out 503 fehér (Poly ponyva fehér, fényzáró belső réteggel)          
• PVC black-out 504 pezsgőszín (Poly ponyva pezsgőszínű, fényzáró belső réteggel)

• Acrylic Tempotest (napellenző vászon anyagok) http://www.para.it/en/collezioni-tempotest

• Precontraint 502 és 302 (Poly ponyva anyagok több színben, fényáteresztő)
http://www.giovanardi.it/pdf/serge-ferrari/precontraint_502.pdf

   
 

   

 

   



KRISTALLRoll

FRAME STANDARD COLOURS: STANDARD FABRICS:
• RAL 8017matt brown  
• RAL 9010 matt white 
• RAL 1013 matt ivory         
• RAL 7040 matt grey
• Iron grey   

• Cristalplus 
• Vinitex 9x9 - 2102
• PVC black-out 503 white          
• PVC black-out 504 champagne
• Acrylic Tempotest
• Precontraint 502 and 302   

STANDARD FARBEN DES GERÜSTES: STANDARDGEWEBE:

• RAL 8017 Braun matt  
• RAL 9010 Weiß matt 
• RAL 1013 Elfenbein matt         
• RAL 7040 Grau matt
• Eisengrau   

• Cristalplus 
• Vinitex 9x9 - 2102
• PVC Opac 503 Weiß          
• PVC Opac 504 Champagne 
• Acryl Tempotest
• Precontraint 502 und 302   

KRISTALLroll is an innovative vertical awning equipped with telescopic side rails and zip tensioning 
system.  Its peculiarity is the capacity to adapt itself to the natural shrinkage and widening of 
Cristalplus due to temperature changes. It can handle the dilatation, because the lateral slides 
move together the PVC.

It is the ideal solution to close hermetically a pergola, a veranda and other similar structures; the 
transparent PVC covering, in fact, allows to create a bright and comfortable location. 

Due to the hermetic closure of the structure, the temperature �uctuation and wetness, it can get 
stuck. In this case, you must manually help, you have to adjust it.
  

KRISTALLRoll ist eine innovative Senkrechtmarkise einschließlich seitlichen Teleskopik-Schienen 
und Spannsystem mit Reissverschluss.  Der besondere Vorteil des KRISTALLRolls ist seine
Anpassungsfähigkeit an den bei Wärme und Kälte auftretenden Ausdehnungs- und
Schrumpfungsprozessen. Es kann die Dilatation �exibel handeln, da die Seitenschienen bewegen 
sich mit dem PVC zusammen.

Es ist die ideale Lösung, um eine Pergola, eine Veranda oder andere Strukturen hermetisch und mit 
Eleganz zu schließen. Die Ober�äche aus durchsichtigem PVC ermöglicht die Kreation von hellen 
und komfortablen Räumen.

Aufgrund der hermetische Schließung der Struktur, Temperaturschwankung und Nebel kann es 
stecken. In diesem Fall müssen Sie manuell helfen.
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